
 

 

  

शशशकला घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ 

जयलशलता यांच्या निधिािंतर एआयएडीएमकेमध्ये कोणाचे वचचस्व असणार याचे उत्तर अखेर शमळाले आहे. 
जयलशलता यांच्या निकटवतीय आणण पक्षाच्या महासचचव शशशकला िटराजि यांच्याकड ेपक्षाची आणण 
मखु्यमतं्रीपदाची सतू्र सोपवण्यात आली आहेत.  
 

रवववारी शशशकला िटराजि यांची ववधीमडंळ पक्षिेतेपदी निवड झाली असिू यामळेु मखु्यमतं्रीपदाची शपथ 
घेण्याचा शशशकला यांचा मार्च मोकळा झाला आहे. ताशमळिाडूचे ववद्यमाि मखु्यमतं्री ओ.पन्िीरसेल्वम 
यांिीदेखील मखु्यमतं्रीपदाचा राजीिामा ददला आहे. 
 

जयलशलता यांचे ५ डडसेंबर रोजी निधि झाले होते. जयलशलता यांच्या निधिापासिू मखु्यमतं्रीपदासाठी शशशकला 
यांचे िाव चचेत होते. पण शशशकला यांच्याऐवजी ओ.पन्िीरसेल्वम मखु्यमतं्रीपदी ववराजमाि झाले होते.  
 

 

 

३ लाखांच्यावर रोकड स्वीकारणाऱ्यास १०० टक्के दंड 

रोकड व्यवहार पूणचपणे थांबवण्याच्या दृष्टीिे कें द्र सरकार कठोर पावले उचलणार आहे. ३ लाखांपुढील सवच 
व्यवहारांवर कें द्र सरकार १०० टक्के दंड लावणार आहे. १ एविलपासिू हा िवा नियम लार् ूकरण्यात येणार 
असल्याचे तयांिी सांचर्तले.  
 

जर तुम्ही ४ लाख रुपयांचा व्यवहार केला तर तुम्हाला ४ लाख रुपये दंड बसेल आणण जर समजा तुम्ही ५० 
लाखांचा व्यवहार केला तर ५० लाखांचा दंड भरावा लारे्ल असे महसलू सचचव हसमखु अचधया यांिी म्हटले 
आहे.  
 

२ लाख रुपयांच्यावर व्यवहार करणाऱ्यांिा पॅि काडच िंबर देणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. अथचसकंल्प 
२०१७-१८ मध्ये अरुण जेटलींिी आयकर कायद्यामध्ये कलम २६९ एसटी ही तरतूद टाकण्याचा िस्ताव ठेवला 
आहे.  
 

बॅंक आणण सरकारी कामासाठी हे निबधं िसतील असे तयांिी स्पष्ट केले. जी व्यक्ती ही रक्कम स्वीकारेल तया 
व्यक्तीलाच दंडाची रक्कम भरावी लार्णार असल्याची तरतूद आहे असे तयांिी सांचर्तले.  
 

आंध्रिदेशचे मखु्यमतं्री चदं्राबाबू िायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापि झालेल्या सशमतीिे ददलेल्या अहवालात 
५०,००० च्या वर रोख व्यवहार करण्यासाठी निबधं असावेत अशी सचूिा करण्यात आली होती. 
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जार्नतक स्तरावर उते्तजक िकरणे मोठय़ा िमाणावर आढळली जात असली तरी भारतात अशा अनिष्ट िवतृ्तींवर 
योग्य नियंत्रण शमळवले असल्याचा दावा राष्रीय उते्तजक िनतबंधक सशमतीिे (िाडा) केला आहे. 
 

'िाडा' ससं्थेिे पत्रकात म्हटले आहे की, र्तवर्षी १५१ चाचण्या घेण्यात आल्या. २०१५मध्ये १४८ चाचण्या घेण्यात 
आल्या होतया.  
 

उते्तजक घटिांबाबत २०१४मध्ये जार्नतक स्तरावर भारताचा नतसरा क्रमांक होता. तया वेळी भारतात उते्तजकाच्या 
९५ घटिा घडल्या होतया. २०१५ मध्ये भारतास दसुरे स्थाि होते. तया वेळी १२० खेळाडूवंर उते्तजकाची कारवाई 
झाली होती. र्तवर्षी ही सखं्या ७३पयतं खाली आणण्यात 'िाडा' ससं्थेस यश शमळाले आहे.  
 

 

 

अरुणाचलमधील तवांर्पयतं धावणार भारतीय रेल्वे 

भारतीय रेल्वे आता एक िवीि शशखर र्ाठण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अरुणाचल िदेशमध्ये भारत चीि 
सीमारेर्षेजवळ असलेल्या तवांर्पयतं रेल्वे सरुु करण्याचा निणचय घेण्यात आला असिू पुढील वर्षांपासिू या 
मार्ाचच्या सवेक्षणाचे काम सरुु होणार आहे. 

 

अरुणाचल िदेशमधील तवांर् हा भार् समुारे १० हजार फूट उंचावर असिू सीमा रेर्षेवरील भार् असल्यािे हा 
भार् देशाच्या दृष्टीिे महत्त्वाचा मािला जातो. या भार्ात रेल्वे सरुु करण्याचा निणचय घेण्यात आला असिू 
यासाठी पूवोत्तर रेल्वेच्या अचधका-यांची टीम कामाला लार्ली आहे.  
 

या रेल्वे िकल्पासाठी सुमारे ५० ते ७० हजार कोटी रुपये ऐवढा खचच अपेक्षक्षत आहे. 
 

भालकूपूंर् ते तवांर् हा पट्टा आमच्यासाठी सवाचत कठीण असेल. या भार्ातील उंची ५०० फूटांवरुि थेट िऊ 
हजार फूटांवर पोहोचते याकडहेी रेल्वेच्या अचधका-यांिी लक्ष वेधले.  
 

सनै्याच्या मदतीिे सीमारेर्षा भार्ातही रेल्वे पोहोचवण्याचा ियति केले जात आहेत. आता ितयक्षात तवांर्पयतं 
रेल्वे कधी पोहोचणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले िाही. 
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आता वि डतेही सुपर ओव्हर 

ट्वेन्टी-२० सारख्या झटपट क्रक्रकेट सामन्यात टाय झाल्यास आयसीसीचा 'सपुर ओव्हर'चा थरार आता वि डतेही 
अिुभवता येणार आहे.  
 

आंतरराष्रीय क्रक्रकेट पररर्षदेच्या (आयसीसी) चॅम्म्पयन्स करंडक स्पधेत यंदा सपुर ओव्हर खेळववण्यात येणार 
आहे. चॅम्म्पयन्स करंडक स्पधेच्या उपांतय आणण अनंतम फेरीतील सामन्यासाठी सपुर ओव्हरचा पयाचय उपलब्ध 
असल्याचे आयसीसीिे जाहीर केल्याचे वतृ्त आहे.  
 

दबुईमध्ये झालेल्या आयसीसीच्या बैठकीत याबाबतचा निणचय घेण्यात आला आहे. स्पधेसाठीच्या नियमांमध्ये 
मोठे बदल करण्यात आले असिू उपांतय आणण अनंतम फेरीत सामिा टाय झाल्यास सपुर ओव्हर 
खेळववण्यासाठीची मान्यता आयसीसीिे ददली आहे. 
 

वि डमेध्ये आजवर एकदाही सपुर ओव्हर खेळववण्यात आलेली िाही. 
 

मदहला क्रक्रकेटची ववश्वचर्षक स्पधाच यंदा इंग्लडंमध्ये खेळववण्यात येणार आहे. याशशवाय, मदहला ववश्वचर्षक 
स्पधेसाठी डीआरएस पद्धत देखील उपलब्ध असणार आहे. यापुढील काळात पुरूर्ष आणण मदहला अशा दोन्ही 
ट्वेन्टी-२० स्पधांसाठी देखील डीआरएस िणालीला मान्यता ददली आहे. 
 

 

 

भारताला ज्युनिअर स्क्वॉश अम्जंक्यपद स्पधेत ववजेतपेद 

अव्वल मािांक्रकत भारतीय सघंािे आपल्या लौक्रककािुसार खेळ करतािा अनंतम सामन्यात मलेशशयाला २-० असे 
पराम्जत करूि ज्युनिअर स्क्वॉश अम्जकं्यपद स्पधेत मलुांचे ववजेतेपद पटकावले.  
 

एकतफी झालेल्या या लढतीत भारतािे मलेशशयाला पुिरार्मिाची फारशी सधंी ददली िाही. भारताच्या मलुांच्या 
सघंािे दसुऱ्यांदा या स्पधेत बाजी मारली आहे.  
 

तसेच याआधी २०११ साली भारताच्या मलुांिी येथे जेतेपद उंचावले होते. कोलबंो येथे झालेल्या स्पधेत भारतािे 
कट्टर िनतस्पधी पाक्रकस्तािला धक्का देत आपले वचचस्व िस्थावपत केले होते.  
 

आशशयाई वयैम्क्तक आणण ब्रिदटश ज्युनिअर ओपि ववजेतया सेंचथलकुमारिे मलेशशयाचा म्व्दतीय मािांक्रकत ओंर् 
साई हुिला धक्का देत भारताचे ववजेतेपद निम्श्चत केले. 
 

 

 

चीिचे मध्यम पल्ल्यांच्या अण्वस्त्रांचे लष्करी कवायतीमध्ये िदशचि 



 

 

चीििे िुकताच तयार केलेल्या रॉकेट फोसचिे आपल्या अण्वस्त्राचे िदशचि केले आहे. लष्करी कवायतीदरम्याि 
तयांच्याकड ेमध्यम पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र असल्याचे लक्षात आले. या क्षपेणास्त्राचे िाव डी-एफ १६ असे आहे. डी-
एफ १६ चा पल्ला १,००० क्रकमी आहे.  
 

आपल्या शस्त्रास्त्रांबाबत चीि िेहमी र्पु्तता पाळतो परंतु यावेळी मात्र तयांिी डीएफ-१६ चा म्व्हडडओ माध्यमांिा 
ददला आहे. क्षेपणास्त्रांच्या व्यवस्थापिासाठी िुकताच चीििे रॉकेट फोसचची स्थापिा केली आहे. वसतं 
उतसवादरम्याि झालेल्या कवायतीमध्ये तयांिी आपल्या क्षेपणास्त्रांचे िदशचि घडवले आहे. 
 

डोिाल्ड रम्प यांिी राष्राध्यक्ष पद स्वीकारल्यापासिू चीिमध्ये अस्वस्थतचेे वातावरण आहे. रम्प यांच्यावर 
निशाणा साधण्याची एकही सधंी चीिी वतृ्तपत्रे सोडत िाहीत. दक्षक्षण चीिी समदु्राच्या मदु्दावरुि असणाऱ्या 
मतभेदांमळेु चीि आणण अमेररकेमध्ये सघंर्षच होऊ शकतात तयाच तयारीचा भार् म्हणिू देखील चीििे आपली 
शक्ती िदशशचत केली असावी असा अंदाज वतचवण्यात आला आहे.  
 

 

 

रम्प यांच्या आदेशाला स्थचर्ती 
अमेररकेचे अध्यक्ष डोिाल्ड रम्प यांिी ममु्स्लमांच्या िवेश बंदीबाबत जारी केलेल्या आदेशाला शसयाटलचे म्जल्हा 
न्यायाधीश जेम्स रोबाटच यांिी देशव्यापी हंर्ामी स्थचर्ती ददली आहे.  
 

सात ममु्स्लम बहुल देशांतील ममु्स्लमांिा अमेररकेत येण्यास बंदी घालणारा वादग्रस्त आदेश रम्प यांिी जारी 
केला होता. रोबाटच यांिी तयावर हंर्ामी स्थचर्ती आणणारा आदेश जारी केला असिू तो वॉशशगं्टिचे महाचधवक्ता 
बॉब फग्युचसि हे या िवेश बंदीच्या आदेशाचा पूणच आढावा घेत िाहीत तोपयतं लार् ूराहील.  
 

दरम्याि यावर व्हाईट हाऊसिे सांचर्तले की, सघंराज्य न्यायाधीशांच्या निकालास आव्हाि ददले जाईल. न्याय 
खाते तयावर स्थचर्ती आदेश शमळवेल कारण रम्प यांचा आदेश कायदेशीर व योग्य आहे.  
 

 

 

रु्र्ल ठरला जर्ातील सवाचत लोकविय िॅंड 

र्रु्लिे िनतस्पधी टेक्िॉलॉजी कंपिी अॅपलला मारे् टाकत जर्ातील सवाचत लोकविय िॅंड म्हणिू आपले िाव 
कोरले आहे.  
 

िॅंड फायिान्स या कंपिीिे केलेल्या सवेक्षणािुसार २०१७ मध्ये र्रु्ल सवाचत ववश्वासाहच आणण मौल्यवाि िॅंड 
बिला आहे.  
 

िॅंड फायिान्सिुसार र्रु्लची क्रकंमत १०९.४ अब्ज डॉलर (७१९४ अब्ज कोटी रुपये) आहे. वर्षच २०११ पासिू अॅपल 



 

 

एक िंबरवर ववराजमाि होता. मात्र, यंदा र्रु्लिे हे स्थाि काबीज केले. आकडयांिुसार र्रु्लिे मार्ील वर्षीच्या 
तुलिेत र्रु्लिे २४ टक्क्यांिी वाढ शमळवली आहे.  
 

अॅपलची िॅंड व्हॅल्यू १४५ अब्ज डॉलर होती यावर्षी ती १०७ अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. रे्ल्या वर्षी आयफोि 
७ आणण ७ प्लस लााँन्च करुिही अॅपलची िॅंड व्हॅल्यू कमी झाली.  
 

तसेच या सवेक्षणािुसार, नतसऱ्या स्थािावर अॅमेझॉि आहे, चौथ्या स्थािावर अॅटी अॅंड टी आहे, पाचव्या स्थािावर 
मायक्रोसॉफ्ट आणण सहाव्या स्थािावर सॅमसरं् आहे. 
 

 

 

म्व्दतीय राणी एशलझाबेथ यांची सफायर ज्युब्रबली 
ब्रिदटश राजवटीत सफायर ज्युब्रबली (६५ वर्षच) पूणच करण्याचा माि राणी एशलझाबेथ म्व्दतीय यांिा शमळाला आहे. 
इतक् या दीघच कालावधीसाठी शसहंासिावर राहण्याचा आणण राणीचा मकुुट शमरववण्याचा बहुमाि शमळववलेल्या तया 
जर्ातील पदहल्याच राणी ठरल्या आहेत. 
 

िोरफोल्क येथील सॅम्ण्िर्हॅम इस्टेट या तयांच्या निवासस्थािी खासर्ीरीतया सफायर ज्युब्रबलीचा कायचक्रम साजरा 
झाला. याचे औचचतय साधूि बक्रकंर्हॅम पॅलेसतफे राणींचे िीलम या मौल्यवाि खडयांचे दाचर्िे घातलेले 
छायाचचत्र पनु्हा जारी करण्यात आले.  
 

२०१४ मध्ये िशसद्ध छायाचचत्रकार डमे्व्हड बेली यांिी हे छायाचचत्र काढले होते. तया वेळी ब्रिटिला जर्भरात 
िेण्यासाठी राबववलेल्या एका मोदहमेसाठी हे छायाचचत्र काढण्यात आले होते. या चचत्रात राणी एशलझाबेथ म्व्दतीय 
यांिी घातलेला हा िीलम खडयांचा निळ्या रंर्ांचा हार तयांचे पती क्रकंर् जॉजच सहावे यांिी १९४७ मध्ये तयािंा 
लग्िाच्या वाढददवसाची भेट म्हणिू ददला होता. 
 

तसेच या ददवशी ६ फेिुवारी १९५२ ला राणी एशलझाबेथ म्व्दतीय यांचे वडील पंचम जॉजच यांचा मतृयू झाला होता. 
या झालेल्या ववशेर्ष कायचक्रमात ग्रीि पाकच  येथे अश् व तोफखािा ववभार्ािे ४१ तोफांची सलामी ददली, तर 
तोफखािा ववभार्ािे ६२ तोफांची सलामी ददली. या कायचक्रमािसरं्ी निळ्या रंर्ाचे पाच पौंडच्या टपाल 
नतक्रकटाचेही अिावरण करण्यात आले. 
 

राणींची पूणच िाव 'एशलझाबेथ ऍलेक् झांडर मेरी' असे आहे. तयांचा जन्म २१ एविल १९२६ रोजी जन्म स्थळ लडंि 
येथे झाले. तसेच तयांची सत्ता कालावधी ६ फेिुवारी १९५२ ते आजपयतं आहे. तयांचा राज्याशभर्षेक २ जिू १९५३ 
रोजी झाला. 
 


